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1 De capaciteit van opslagbedrijven

 1.1 Capaciteit, een veelomvattend begrip

Je kunt de capaciteit van opslagbedrijven vergelijken met de capaciteit van een rivier. 
Ze kunnen allebei stromen verwerken. De rivier verwerkt waterstromen en het opslag-
bedrijf verwerkt goederenstromen. Ze hebben allebei het vermogen om een bepaalde 
hoeveelheid stromen te verwerken.
Je ziet regelmatig op het nieuws dat rivieren het water van regen of wolkbreuken niet 
kunnen verwerken. Rivieren kunnen maar een bepaalde hoeveelheid water in een bepaalde 
periode verwerken, anders raken zij buiten hun oevers. Zo is het ook met opslagbedrijven. 
Opslagbedrijven kunnen ook maar een bepaalde hoeveelheid goederen in een bepaalde 
periode verwerken. 

De capaciteit van opslagbedrijven kan je op verschillende manieren uitdrukken:

1 In de hoeveelheid goederen op een bepaald moment
Bijvoorbeeld: een opslagbedrijf heeft hallen met 30.000 m³ meter opslagruimte of een hal 
heeft 12.000 palletplaatsen.

2 In levertijd
Bijvoorbeeld: een bedrijf levert de volgende werkdag. Hierbij kunnen ook de openingstijden 
betrokken worden (openingstijden van 06.00 tot 00.00 uur).

3 In de hoeveelheid bewerkingen
Bijvoorbeeld: een bedrijf kan alle opslagbewerkingen uitvoeren; denk aan het sealen van 
een x-aantal pallets per uur of dag.
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Deze algemene capaciteitsomschrijvingen geven de grenzen van het werk van planners aan. 
Als het bedrijf adverteert met een 24-uurs levering, kan de planner een order niet 2 dagen 
op zijn bureau laten liggen. Als het bedrijf reclame maakt voor alle bewerkingen, kan de 
planner niet zeggen dat goederen niet omgepakt kunnen worden. Het is de verantwoorde-
lijkheid van de planner om het stroomvermogen van de opslagafdelingen in goede banen 
te leiden. Bij capaciteitsmanagement gaat het erom dat planners interne goederenstromen 
kunnen aansturen, begeleiden en controleren. 

In opslagbedrijven zullen dagelijks vele orders uitgevoerd moeten worden. Op de planning 
krijgen planners bepaalde opdrachten over de trajecten. De leveranciers of opdrachtgevers 
melden dat er (vaak grote) zendingen aangevoerd worden.

Planning van de interne werkzaamheden
Het is de taak van de planner de zaken zo te regelen dat de opdrachten uitgevoerd kunnen 
worden. De moeilijkheidsgraad hangt af van de soort opdrachten. Opdracht van goederen 
GLH�LQ�HHQ�ȵRZ�OLQH�OD\�RXW�]LMQ�RSJHVODJHQ��NXQQHQ�PDNNHOLMNHU�JHSODQG�HQ�XLWJHYRHUG�
worden dan goederen in een job-shop lay-out. Als er meer bewerkingen aan een order 
worden verricht, wordt de planning complexer.

Externe omstandigheden
Er moet rekening gehouden worden met externe omstandigheden, zoals:

• De wensen van klanten; zij willen de goederen vóór 14.00 uur ontvangen;
• De wensen van toeleveranciers; er kan alleen afgeleverd worden na 15.00 uur;
• (YHQWXHOH�ZHQVHQ�YDQ�FKDXHXUV�HQ�WUDQVSRUWEHGULMYHQ�WHQ�DDQ]LHQ�YDQ�ZDFKWWLMGHQ�

Interne omstandigheden
Maar er kunnen ook interne omstandigheden zijn:

• Beschikbaarheid aan personeel;
• Beschikbaarheid van materieel;
• Beschikbaarheid van ruimte.

De orders moeten verwerkt kunnen worden binnen de hierboven genoemde eisen en 
randvoorwaarden.
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 1.2 Begrippen uit het orderverloop

Bij de planning, de bewerking en de controle van orders worden de volgende sleutel-
begrippen gebruikt:

• Levertijden 
*HZHQVWH�DȵHYHUWLMGHQ�ELM�NODQWHQ�«Q�DDQOHYHUWLMGHQ�ELM�OHYHUDQFLHUV�

• Doorlooptijden 
De doorlooptijden van de bewerkingen in het opslagbedrijf;

• Wachttijden
 - Wachttijden in orderverloop;
 - Wachttijden in het interne proces;
 - Wachttijden in het aanvoertraject;
 - Wachttijden in het verzendtraject.

Opdrachtgevers willen dat opslagbedrijven hun goederen als volgt leveren:

De juiste goederen, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats.

De levertijd wordt steeds belangrijker. Hieronder wordt verstaan:

De periode die nodig is om bepaalde producten te leveren, nadat de bestelling 
is geplaatst.

Als goederen direct leverbaar zijn is er geen levertijd. Je ziet op internetsites vaak dat een 
besteld product binnen 24 uur geleverd kunnen worden. Dit betekent feitelijk dat het 
product op voorraad ligt en zo uitgeleverd kan worden.
Veel nieuwe auto’s die nu besteld worden, moeten nog geproduceerd worden. Daarvan kan 
de levertijd 8, 12 of 16 weken worden.

Met betrekking tot de levertijd kunnen we het volgende stellen:

Levertijd = doorlooptijden in de deelprocessen + wachttijden tussen 
die deelprocessen

Bovenstaande stelling is belangrijk bij het plannen van activiteiten. Als de normale 
levertijd van een order bijvoorbeeld in een termijn van twee uur kan plaatsvinden, is dit 
een gegeven voor de planning. Wil een klant een spoedlevering hebben, dan zal de 
planning aangepast moeten worden. 
Als planner moet je dus op de hoogte zijn van:

• De bewerkingen;
• De materialen die nodig zijn;
• Het aantal noodzakelijke medewerkers;
• De noodzakelijke vaardigheden;
• De tijdsindicaties.

(HQ�SODQQHU�PRHW�GH�KLHUERYHQ�JHQRHPGH�DDQGDFKWVSXQWHQ�NXQQHQ�FRPELQHUHQ�«Q�
toepassen.
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